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Мета курсу —підвищення мовної компетенції молодих науковців і забезпечення 
мовного аспекту їхньої наукової комунікації. 
Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 
дисциплінами як «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також 
на рівні оформлення результатів наукових досліджень та захисту наукових 
робіт з іншими фаховими дисциплінами. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіння навичками складання тексту 
наукового стилю, бездоганного у стилістичному, лексичному, морфологічному 
та синтаксичному плані, редагування текстів фармацевтичного профілю, а 
також навичками підготовки та виголошення наукових доповідей, участі 
наукових дискусій. 
Програмні результати навчання: 
знати: особливості наукової діяльності в Україні; основні етапи проведення 
наукового дослідження; основні етапи становлення наукового стилю 
української мови; основні орфоепічні та акцентуаційні норми сучасної наукової 
мови; основні лексичні, морфологічні та синтаксичні засоби наукового стилю; 
правила конспектування, анотування, реферування наукових джерел; основні 
особливості мовного  оформлення  наукового  тексту, принципи  представлення 
результатів наукового дослідження; правила оформлення наукової статті, 
особливості оформлення бібліографічних посилань і бібліографічного переліку 
у спеціальних письмових текстах; правила оформлення цитат у наукових текстах; 
особливості використання комп’ютерних перекладачів та подальшого 
редагування наукових текстів; вимоги до виступу перед аудиторією, захисту 
наукових робіт, проведення наукової дискусії; 
уміти: застосовувати різні форми наукового дослідження;  складати  план 
роботи  над  науковим  дослідженням;  формулювати  мету,  завдання,  описати 
об’єкт і предмет майбутнього наукового дослідження; складати наукові тексти: 
плани, тези, конспекти, реферати, курсові роботи, анотації, рецензії, наукові 
статті; застосовувати відповідні мовні засоби при оформленні наукових текстів; 
застосовувати  основні  форми  і  засоби  наукової  комунікації;  застосовувати 
правила культури наукової мови; оформлювати результати власних наукових 



розвідок; користуватися комп’ютерними перекладачами, здійснювати 
редагування наукових текстів; правильно оформлювати цитати, бібліографічні 
посилання і бібліографічний перелік у спеціальних письмових тестах; 
виголошувати текст наукової тематики перед аудиторією, захищати наукову 
роботу, логічно й обґрунтовано відповідати на запитання. 
володіти: методами: дескриптивним, практичних робіт, частково-пошуковим, 
пояснювально-ілюстративним, організації самостійної роботи; технологіями: 
традиційного навчання, особистісно-орієнтованого навчання, ігровими 
технологіями навчання, проблемного навчання, інтерактивного навчання, 
розвитку критичного мислення, модульного навчання. 
Зміст навчальної дисципліни: УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ДУМКА (ІСТОРІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ). РЕПРОДУКТИВНІ ВИДИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Мовленнєва компетентність — невід’ємна складова наукової культури та 
професіоналізму сучасного фахівця. Становлення наукового стилю української 
мови. Поняття про науку. Наука як особлива сфера діяльності людини. Наукова 
діяльність в Україні. Методи наукового дослідження. Класифікація методів 
наукового дослідження. Наукове дослідження як процес і результат. Сутність 
наукового пошуку. Структура та етапи наукового дослідження. Мета і завдання 
наукового пошуку. Об’єкт і предмет наукового дослідження. Орфоепічні норми 
сучасної наукової мови. Акцентуаційні норми сучасної наукової мови. Лексичні 
засоби наукового стилю. Термінологічна та нетермінологічна лексика. 
Фразеологія наукового стилю сучасної української літературної мови. 
Морфологічні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови. 
Морфемні засоби наукового стилю сучасної української літературної мови. 
Синтаксичні засоби наукового стилю сучасної літературної української 
літературної мови. 
РЕПРОДУКТИВНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ВИДИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Правила опрацювання наукових джерел. Цитування. Конспект. Реферат. 
Анотація. Тези. Рецензія. Правила оформлення наукової роботи. Вимоги до 
структури наукової роботи. Курсова робота. Наукова стаття як продуктивний 
вид наукової діяльності. Цитування. Представлення результатів наукового 
дослідження. Представлення результатів наукового дослідження. Оформлення 
бібліографії. Комп’ютерний переклад наукових джерел. Редагування наукових 
текстів. Використання Інтернет-ресурсів. Наукова риторика. Підготовка 
промови. Вимоги до виступу перед аудиторією. Побудова доказів і 
спростувань. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль/залік. 


